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ชื่อ-นามสกุลลกูคา้  
ชื่อ-นามสกุลผูต้อบแบบประเมนิ 
(กรณีผูล้งทุนเป็นนิตบิุคคล) 

 

ความเกีย่วพนักบันิตบิุคคล  
เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/ 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคล 

 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้  
 
ค าแนะน า ลูกค้าจ าเป็นต้องตอบค าถามตามแบบประเมินน้ีด้วยตนเองตามความเป็นจริง เป็นปัจจุบนั ครบถ้วน และ
สอดคล้องกบัระดบัความเส่ียงท่ีลูกค้ายอมรบัได้มากท่ีสดุ เพ่ือประโยชน์และความถกูต้องในการน าเสนอบริการและการให้
ค าแนะน าในการลงทุนของบริษทัแก่ท่าน 
 
ส่วนท่ี 1:  ส าหรบัลูกคา้ทุกรายท่ีประสงคจ์ะลงทุนในหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง คะแนน 
1. คุณสมบติัด้านการศึกษาของท่าน คือ (อาจตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยให้น าข้อท่ีคะแนนสูงสุดไปใช้ในการคิด

คะแนน) 
 

(1)  ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
(2) ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ในคณะหรอืสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวกบัการเงินการลงทุน เช่น กฎหมาย, นิเทศศาสตร์, 

ศกึษาศาสตร,์ แพทยศาสตร,์ วศิวกรรมศาสตร,์ มนุษยศาสตร,์ ศลิปะศาสตร ์เป็นตน้ 
(3)  ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ในคณะหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วกบัการเงนิการลงทุน เช่น การบญัช,ี ตลาดทุน, บรหิารธุรกจิ 

วศิวกรรมทางการเงนิ, คอมพวิเตอรป์ระยุกต์เพื่อการจดัการทางการเงนิ , คณิตศาสตรป์ระกนัภยั, พาณิชยศาสตร์, 
เศรษฐศาสตร,์ การวางแผนทางการเงนิ เป็นตน้ 

(4)  มคีุณสมบตัติามขอ้ (1) หรอื (2) หรอื (3) ขา้งตน้ และ มใีบประกาศวชิาชพีทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญส าหรบัการใหบ้รกิารดา้น
การเงนิหรอืการลงทุน เช่น CFA, CISA, CFP, FRM, CAIA, IP, IC, นกัวเิคราะหก์ารลงทุน เป็นตน้ 

 หมายเหตุ Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA), Certified Financial 
Planner (CFP), Financial Risk Manager (FRM), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), Investment Planner (IP), 
Investment Consultant (IC) 

 

2. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรพัย ์อาทิ หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตัว๋เงิน ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรฐับาล เป็น
ระยะเวลาเท่าไร 

 

(1) ไม่เคยลงทุน (มเีฉพาะเงนิฝากธนาคาร) (2) < 1 ปี  
(3) 1 – 5 ปี (4) > 5 ปี  

3. ท่านติดตามข่าวเศรษฐกิจ หรอื ข่าวสารของตลาดเงิน/ตลาดทุนในประเทศ ตลาดเงิน/ตลาดทุนต่างประเทศ สินค้า
โภคภณัฑ ์ หรอืไม ่

 

(1) ไม่ไดต้ดิตามขา่ว (2) ตดิตามขา่วนานๆ ครัง้ เมื่อบุคคลอื่นเตรยีมใหเ้ท่านัน้  
(3) ตดิตามขา่ว 2-4 ครัง้ ต่อสปัดาห ์ (4) ตดิตามขา่วอย่างต่อเนื่องทุกวนั  

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ส าหรบัลูกคา้ทุกราย 
ส่วนท่ี 2 ส าหรบัลูกค้าที่ได้คะแนนรวมจาก

สว่นที ่1 น้อยกว่า 15 คะแนน หรอื 
 ส าหรบัลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มอีายุ

ตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป หรอื ลูกคา้กลุ่ม
เปราะบาง 
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ส่วนท่ี 1:  ส าหรบัลูกคา้ทุกรายท่ีประสงคจ์ะลงทุนในหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง คะแนน 
4. ท่านมีประสบการณ์การท างานหรอืการลงทุน (ทัง้ลงทุนโดยตรงและลงทุนผา่นกองทุน) ในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียง

สูงหรอืมีความซบัซ้อนตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ดงัท่ียกตวัอย่างในท่ีน้ี  หรอืไม่ 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารหน้ี 
ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 Hedge fund 

 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีมีความซบัซ้อน 

 มีวิธีการค านวณผลตอบแทนอย่างซับซ้อน 
(Complex return fund) 

 มีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิง
สินค้าโภคภณัฑ ์

 มีการลงทุนในตราสารหน้ี Non-investment 
grade 

ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 Hybrid securities 

 หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝงหรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง 

 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน (Basel III) 

 ตราสารหน้ีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ 
(perpetual bond) 

 Non-investment grade bond / Unrated bond 

 

 

(1)  ไม่มปีระสบการณ์การท างาน และ ไม่มปีระสบการณ์การลงทุนในผลติภณัฑ ์ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 
(2)  มปีระสบการณ์การท างาน หรอื มปีระสบการณ์การลงทุนในผลติภณัฑ ์ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ น้อยกว่า 1 ปี 
(3)  มปีระสบการณ์การท างาน หรอื มปีระสบการณ์การลงทุนในผลติภณัฑ ์ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ตัง้แต่ 1 – 3 ปี 
(4)  มปีระสบการณ์การท างาน หรอื มปีระสบการณ์การลงทุนในผลติภณัฑ ์ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ มากกว่า 3 ปีขึน้ไป 

 

5. ปัจจุบนั การลงทุนท่ีในผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซ้อน (ดงัท่ียกตวัอย่างในข้อ 4) หรือสินทรพัย์
ทางเลือก (เช่น อสงัหาริมทรพัย ์ทองค า ฯลฯ) คิดเป็นสดัส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกบัเงินลงทุนทัง้หมดของท่าน 

 

(1) < 10% (2) 10 – 30%  
(3) 30 – 60% (4) มากกว่า 60%  

 คะแนนจากแบบประเมินส่วนท่ี 1  
 

ค าถามดงัต่อไปน้ีเพื่อเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการให้ค าแนะน า (ไม่นับรวมเป็นคะแนน) 
6. ในการลงทุนน้ี ท่านมีข้อจ ากดัดงัต่อไปน้ีหรอืไม่ 

 ด้านการอ่าน หรือการได้ยิน หรือการมองเหน็ หรือการท าความเข้าใจ ในเอกสารประกอบการท าธุรกรรมหรือเอกสาร
แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
(1) ม ี(โปรดระบุ)........................................................................................................................................................................... 
(2) ไม่ม ี

 มีข้อจ ากดัด้านทางสุขภาพ หรอืทุพพลภาพ ท่ีต้องใช้เงินจ านวนมากในการรกัษา 
(1) ม ี(โปรดระบุ)........................................................................................................................................................................... 
(2) ไม่ม ี

เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการให้ค าแนะน าการลงทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ลูกค้าท่ีเข้าเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี กรณุาท าแบบประเมินส่วนท่ี 2 ใน
หน้าท่ี 3 เพ่ิมเติม 
 ลกูคา้ไดค้ะแนนจากการตอบแบบประเมนิส่วนที ่1 น้อยกว่า 15 คะแนน หรอื 

 ลกูคา้มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป หรอื ลกูคา้ตอบว่า “ม”ี ในค าถามขอ้ใดขอ้หนึ่งของขอ้ 6 
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ส่วนท่ี 2:  ส าหรบัลูกค้าท่ีได้คะแนนรวมจากส่วนท่ี 1 น้อยกวา่ 15 คะแนน หรอื ส าหรบัลูกค้าบุคคลธรรมดาท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้
ไป หรอื ลูกค้ากลุม่เปราะบาง 

1. ปัจจยัใดท่ีท่านให้ความส าคญัส าหรบัการเลือกลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  โอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก  มกีารคุม้ครองเงนิตน้/เงนิลงทุนในระดบัทีย่อมรบัได ้
  มกีระจายพอรต์การลงทุนอย่างเหมาะสม  อา้งองิตามค าแนะน าของบุคคลอื่น 
  ความเสีย่งอยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้  ความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสาร/หน่วยลงทุน 
  สภาพคล่องในการซือ้ขายตราสาร/หน่วยลงทุน  ระยะเวลาทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการลงทุน 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................................................... 

2. เงินลงทุนท่ีท่านวางแผนจะจดัสรรมาเพื่อลงทุนในผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซ้อน (ดงัท่ียกตวัอย่างในข้อ 4 ของส่วนท่ี 
1) คิดเป็นสดัส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกบัทรพัยสิ์นของท่าน  
ค าตอบ................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 

3. การลงทุนในผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซ้อน มีโอกาสได้รบัผลตอบแทนในอตัราท่ีสูง แต่กมี็ความเส่ียงท่ีอาจได้รบัคืน
เงินต้นไม่เตม็จ านวน หรอืได้ผลตอบแทนต า่กว่าเงินท่ีได้จ่ายไปเพื่อการลงทุน  

ตวัอย่างกรณีหุ้นกู้ทีมี่อนุพนัธแ์ฝง  

สมมติท่านลงทุนหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝงอ้างอิงหุ้น CPF โดยราคาหุ้น CPF ณ วนั Trade Date เท่ากบั 30.00 บาท และราคาหุ้น CPF 
ท่ีก าหนดให้ใช้พิจารณาเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง คือ 30.00 บาท (Strike Price) 

หากการลงทุนในหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝงเข้าเงื่อนไขท่ีจะได้รบัการไถ่ถอนเป็นหลกัทรพัยอ้์างอิง (หุ้น CPF) ท่านจะได้รบัหุ้น CPF ท่ี
ราคา 30.00 บาท ในขณะท่ีราคาตลาดของหุ้น CPF ณ วนัท่ีผูล้งทุนได้รบัเท่ากบั 20.00 บาท ในท่ีน้ี มูลค่าตลาดรวมของหุ้นท่ี CPF 
ท่ีท่านได้รบัต า่กว่าเงินต้นหรอืเงินท่ีจ่ายไปเพื่อการลงทุน 

ตวัอย่างกรณีกองทุนรวมในตราสารหน้ีทีมี่การจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือต า่กว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้  

สมมติท่านลงทุนในกองทุนรวม A โดยท่ีกองทุนรวม A มีการลงทุนในตราสารหน้ีประเภท Non-investment grade โดยท่ีผู้ออก
และเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว คือ บริษทัจดทะเบียน B 

ต่อมา บริษทัจดทะเบียน B ประสบปัญหาทางการการเงิน ส่งผลให้ไม่สามารถช าระคืนหน้ีเมื่อครบก าหนดได้ และส่งผลต่อเน่ือง
ให้ท่านประสบผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม A เน่ืองจากมูลค่าท่ีได้รบัจากการไถ่ถอนหรือขายคืนหน่วยลงทุนต า่กว่า
เงินต้นหรอืเงินท่ีจ่ายไปเพื่อการลงทุน 

ท่านสามารถรบัความเส่ียงตามท่ียกตวัอย่างข้างต้นได้หรอืไม่ เพราะเหตใุด 
ค าตอบ................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
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ลูกค้าลงนามรบัทราบแบบประเมินความเหมาะสมส าหรบัการลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสูงหรอืซบัซ้อน 
A. ส าหรบัลูกค้าทัว่ไป 

ลกูค้าบคุคลธรรมดา 
 
ลงชือ่.............................................................................................................. 
      (                                                                                         ) 
 

 

ลกูค้านิติบคุคล กรรมการ / ผูมี้อ านาจกระท าการแทน 
 

ลงชือ่................................................................................................................. 
      (                                                                                            ) 
 
ลงชือ่................................................................................................................. 
      (                                                                                            ) 

ประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี 

ผูแ้นะน าการลงทุน/เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

ลงชื่อ........................................................................Trader ID…………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........รหสัสาขา............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

ผูแ้นะน าการลงทุน/เจ้าหน้าท่ีการตลาดระดบัหวัหน้าทีม/หวัหน้าส่วน* 

ลงชื่อ........................................................................Trader ID…………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........รหสัสาขา............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

B. ส าหรบัลูกค้าแนะน าโดยธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) หรือบริษทัผู้แนะน า 
ลกูค้าบคุคลธรรมดา 

 
ลงชือ่.............................................................................................................. 
      (                                                                                         ) 
 

 

ลกูค้านิติบคุคล กรรมการ / ผูมี้อ านาจกระท าการแทน 
 

ลงชือ่................................................................................................................. 
      (                                                                                            ) 
 
ลงชือ่................................................................................................................. 
      (                                                                                            ) 

ประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี 

ผูแ้นะน าการลงทุนของ ธ.ซีไอเอม็บี ไทย หรือบริษทัผูแ้นะน า 
 

ลงชื่อ........................................................................รหสัพนักงาน………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........โทรศพัท.์.............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

ผู้แนะน าการลงทุนของ ธ.ซีไอเอม็บี ไทย หรือบริษทัผู้แนะน า 
ระดบั VP ขึน้ไป/หวัหน้าทีม/หวัหน้าส่วน* 

ลงชื่อ........................................................................รหสัพนักงาน………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........โทรศพัท.์.............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

ผู้แนะน าการลงทุน/เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

ลงชื่อ........................................................................Trader ID…………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........รหสัสาขา............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

ผู้แนะน าการลงทุน/เจ้าหน้าท่ีการตลาดระดบัหวัหน้าทีม/หวัหน้าส่วน* 

ลงชื่อ........................................................................Trader ID…………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........รหสัสาขา............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

หมายเหตุ * ในกรณีทีล่กูคา้เขา้เงือ่นไขทีต่อ้งจดัท าแบบประเมนิความเหมาะสมสว่นที ่2 ตามเอกสารฉบบัน้ี ใหผู้แ้นะน าการลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งลงนามและระบคุวามเหน็ทุกครัง้ 


